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КОГНІТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФАКТОРІВ СИСТЕМИ – РИНОК 

УТИЛІЗАЦІЇ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 

 

Анотація. Систематичне збільшення обсягу промислових і 

комунальних відходів погіршує екологічний стан в Україні і закордонних 

країнах, у зв’язку з цим проблеми зберігання, знешкодження, переробки та 

утилізації відходів є одним з найважливіших напрямків в екологічній 

політиці будь-якої держави. Таким чином, об’єктом дослідження є 

моделювання системи ринку утилізації побутових відходів. 

Ключові слова: переробка, сортування, утилізація, спалювання, шляхи 

реалізації. 

Abstract. The systematic increase in the volume of industrial and municipal 

waste worsens the ecological situation in Ukraine and foreign countries. In this 

regard, the problem of storage, disposal, processing and disposal of waste is one of 

the most important directions in the environmental policy of any state. Thus, the 

object of the study is the modeling of the market system for the utilization of 

household waste.. 

Keywords: processing, sorting, disposal, burning, implementation. 

 

Протягом останніх років на території більшості міст України можна 

відзначити збільшення кількості комунальних побутових відходів, а як 

наслідок, зростання числа несанкціонованих звалищ, забруднення територій, 

погіршення екології. Департамент екологічної безпеки Міністерства охорони 

навколишнього середовища оцінює концентрацію в Україні всіх видів 

відходів обсягом близько 35 мільярдів тон, причому 2,6 млрд тон є 

високотоксичними. 

Сутність когнітивного управління полягає в тому, щоби допомогти 
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аналітикам розробити найбільш ефективну стратегію управління 

нестабільним і слабоструктурованим середовищем, спираючись на свій 

досвід і знання про об’єкт управління [1-5].  

Когнітивний аналіз складається з кількох етапів, на кожному з яких 

реалізується певна задача. Послідовне вирішення цих завдань призводить до 

досягнення головної мети когнітивного аналізу – сценарії, модель та прогноз.  

При досліджені системи – ринок утилізації побутових відходів було 

виокремлено десять основних факторів (рис. 1), що впливають на ринок 

утилізації побутових відходів. В якості основних факторів розглядаються 

найбільш значущі для об’єкта дослідження фактори та їх роль у причинно-

наслідкових зв’язках:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Фактори системи – ринок утилізації побутових відходів 

 

Когнітивна карта призначена для виявлення структури зав’язків між 

елементами системи, складного об’єкту і оцінки наслідків, що відбуваються 

під впливом дії на ці елементи або зміни характеру зав’язків. 

З усіх факторів на підставі результатів аналізу чутливості виділені: 

1. Цільові фактори – зміна або стабілізація яких є метою управління 

системи: перекваліфікація виробництв із забрудненням – Х5, модернізація 
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екологічні програми і їх 

реалізація на виробництвах 

Х3 
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транспортних засобів Х4 

перекваліфікація 

виробництв із 

забрудненням – Х5 
 

модернізація потужносте 

для захоронення, утилізації 

- Х6 

 

ресурсозберігаючі технології  - 

Х7 

міграція населення – Х2 

системи управління 

відходами - Х8 

Державна підтримка 

- Х9 

екологічні служби  – 

Х1 

 

інвестиції на 

розвиток комплексів 

переробки – Х10 

 



Матеріали ІІ науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації» 

 

63 

 

потужносте для захоронення, утилізації – Х6, системи управління відходами 

– Х8. 

2. Фактори важелі управління-керуючі фактори, потенційно впливають 

на систему ринок  утилізації побутових відході: ресурсозберігаючі технології  

– Х7,  інвестиції на розвиток комплексів переробки – Х10, екологічні служби, 

Державна підтримка – Х9. 

3. Фактори індикатори – відображають і пояснюють розвиток процесу у 

проблемній ситуації: міграція населення – Х2, екологічні програми і їх 

реалізація на виробництвах Х3, обслуговування транспортних засобів Х4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Когнітивна карта напрямків взаємозв’язків системи – ринок 

утилізації побутових відходів 

 

Таким чином, на основі дослідження когнітивної карти найбільш 

активними є важелі: впровадження в міське господарство безпечних і 

прогресивних ресурсозберігаючих технологій, інвестиції на розвиток 

комплексів переробки, екологічні служби, державна підтримка. Вони 

позитивно впливають на цільові фактори: перекваліфікація виробничих 

підприємств, які небезпечні, забруднюють навколишнє середовище, 

збільшення і модернізація потужносте для захоронення, утилізації та 

екологічні програми і їх 

реалізація на виробництвах 

Х3 

обслуговування 

транспортних засобів Х4 

перекваліфікація 

виробництв із 

забрудненням - Х5 

міграція населення – Х2 

модернізація потужносте 

для захоронення, утилізації 

- Х6 

 

екологічні служби  – 

Х1 

 

ресурсозберігаючі технології  - 

Х7 

системи управління 

відходами - Х8 

Державна підтримка 
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комплексів переробки 
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переробки відходів, вдосконалення системи управління відходами, 

впровадження в міське господарство безпечних і прогресивних 

ресурсозберігаючих технологій. 
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